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1 SFERA DE APLICARE 

1.1 Prezentele Condiții esențiale privind Sănătatea, Securitatea și Mediul („Condițiile SSM esențiale”), ediția a doua, guvernează obligațiile 

Părților în legătură cu aspectele legate de sănătate, securitate și mediu în relația dintre Enel și Contractanții săi1.  

2 PREAMBUL 

2.1 Prezentul document reglementează obligațiile Contractantului cu privire la aspectele semnificative din domeniul siguranței, securității 

și mediului, pe care Contractantul le va respecta și se va asigura că Subcontractanții săi le respectă pe parcursul executării Contractului. 

2.2 Obligațiile prevăzute în prezentul document vor fi considerate condiții contractuale și, în cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite 

de către Contractanți și/sau Subcontractanții săi, consecințele conform Secțiunii 8 din prezentul se aplică de către ENEL Contractanților.  

2.3 Contractantul va utiliza și se va asigura că Subcontractanții săi utilizează aceste informații pentru a elabora o documentație 

corespunzătoare și suficientă privind Sănătatea, Securitatea și Mediul, care va identifica măsurile de Sănătate, Securitate și Mediu care trebuie 

implementate în timpul desfășurării activităților contractuale și va defini costurile aferente, menținând o instalație sigură și curată, promovând 

cele mai bune practici în managementul Sănătății, Securității și Mediului. Fiecare cerință inclusă în acest document trebuie implementată 

atunci când există un pericol specific. 

2.4 În cadrul Enel, nu se pot efectua lucrări în detrimentul Sănătății, Securității și/sau Mediului. Din acest motiv, așa cum s-a stabilit în 

Politica legată de întreruperea lucrului, orice situație de risc sau comportament nesigur va determina suspendarea lucrărilor și reimplementarea 

condițiilor de Sănătate, Securitate și/sau Mediu. 

2.5 ENEL este puternic și constant angajată în promovarea și consolidarea unei culturi a sănătății, siguranței și protecției mediului. Această 

orientare este detaliată în „Declarația de angajament privind sănătatea și securitatea”, „Politica legată de întreruperea lucrului” și „Politica de 

Mediu”, disponibile la următoarele adrese: 

http://globalprocurement.enel.com, secțiunea „Alte documente utile” și  

https://globalprocurement.enel.com/documents/health-and-safety-documents and 

https://corporate.enel.it/en/company/policy-environmental-enel  

3 DEFINIȚII ȘI ACRONIME 

„Accident”: înseamnă incidentul care a cauzat o vătămare, cu absență de la serviciu de minimum o zi2, excluzând ziua în care s-a produs 

evenimentul. 

„Afiliați”: înseamnă, cu privire la orice entitate juridică, orice persoană juridică ce controlează direct sau indirect, este controlată de sau se află 

sub Controlul comun cu o altă entitate juridică, însă această entitate juridică este considerată un Afiliat numai atât timp cât există un astfel de 

Control. Din perspectiva oricărei entități juridice, controlul presupune a deține, direct sau indirect, puterea de a coordona sau de a lua măsurile 

necesare pentru coordonarea managementului și/sau politicilor entității juridice respective, fie (i) prin deținerea drepturilor de vot, care conferă 

dreptul de a alege sau de a numi, direct sau indirect, majoritatea consiliului de administrație sau a unei autorități de administrare similare, fie 

(ii) prin contract (iii) sau în alt mod; 

„Lucrare Complexă”: înseamnă o activitate de lucrări ce implică (sau este executată de) mai mult de o parte (ENEL/Contractant) - care lucrează 

sau nu simultan în Punctul de lucru - sau de mai mult de un grup de lucru al uneia dintre părți (ENEL/Contractant), conform evaluării riscurilor 

din Planul SSM și/sau Planul de mediu și raportat la următoarele aspecte (enumerate nelimitativ):  

o Număr mare de personal în Punctul de lucru, 

o complexitatea instalațiilor și/sau șantierelor vizate, 

1 Condițiile Esențiale SSM se aplică numai Contractelor fără nicio Lucrare Complexă sau activitate operațională, în afară de activități de 
încărcare\descărcare și/sau supraveghere (pentru ridicarea, punerea în funcțiune, studii pe teren), la Punctele de lucru ENEL sau la Punctele 
de lucru ale terților 
2În Țările în care reglementările locale cer ca pronosticul să fie definit numai în ziua următoare accidentului, absența de la serviciu este calculată 
începând cu ziua emiterii pronosticului, excluzând ziua producerii evenimentului (de exemplu, dacă evenimentul se produce în ziua 1, iar 
pronosticul este definit în ziua 2, cu întoarcerea la serviciu în ziua 3, evenimentul este clasificat ca îngrijire medicală și nu ca Accident). 
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o proximitatea terților în Punctul de lucru. 

o alte proiecte derulate în zonele învecinate, care ar putea fi afectate de lucrări 

„Contract”: înseamnă contractul încheiat între un Contractant și ENEL, la care sunt atașate prezentele Condiții esențiale SSM. 

„Contractant”: înseamnă persoana fizică sau juridică sau un grup de astfel de persoane, cu care Enel semnează contracte de prestări servicii 

și/sau bunuri. 

„Echipamente electrice și electronice” sau „EEE” - înseamnă, cu excepția cazului în care se prevede altfel prin Legea aplicabilă, echipamente 

a căror funcționare optimă depinde de curentul electric sau de câmpurile electromagnetice și de echipamente de generare a curentului, de 

transfer și de măsurare a acestor curenți și câmpuri și proiectate pentru a utiliza tensiuni nu mai mari de 1 000 volți curent alternativ și 1 500 

volți curent continuu; 

„ENEL”: înseamnă entitatea specifică (Enel S.p.A. direct sau unul dintre Afiliații săi) care este parte la Contractul semnat cu Contractantul. 

„Eveniment de mediu”: înseamnă producerea sau modificarea unui set specific de circumstanțe, care a avut sau ar fi putut avea un impact 

asupra mediului și/sau organizației din cauza problemelor de mediu. „Echipament”: înseamnă orice ansamblu de elemente destinate utilizării 

de către Personal cu scopul execuției unei anumite activități de lucrări. 

„Autoritate guvernamentală”: înseamnă  orice organism de reglementare național, federal, de stat, local, municipal sau alt organism 

guvernamental, agenție administrativă, judiciară, publică sau statutară, instanță sau tribunal guvernamental, agenție, comisie, autoritate, 

organism sau entitate sau orice subdiviziune politică a acesteia, o altă entitate care exercită atribuții executive, legislative, juridice, fiscale, de 

reglementare sau administrative sau funcții ale sau care aparțin guvernului (inclusiv orice organism supranațional care exercită astfel de atribuții 

sau funcții, cum ar fi Uniunea Europeană). 

„Pericol”: înseamnă o sursă cu potențial de a provoca Vătămare corporală, Îmbolnăvire și Evenimente de mediu. Pericolele pot include surse 

cu potențial de a provoca vătămări sau situații sau circumstanțe periculoase cu potențial de expunere, care duc la Vătămare corporală, 

Îmbolnăvire și Evenimente de mediu. 

„Materiale periculoase”: înseamnă oricare dintre și toate substanțele supuse în prezent sau în orice moment reglementării, controlului, 

restricțiilor de comercializare, remedierii sau abordate în alt mod în conformitate cu Legea aplicabilă, inclusiv Legile privind evacuarea, emisia, 

deversarea, eliberarea sau eliberarea potențială în mediu sau legate de eliminarea (sau organizarea eliminării), distribuirea, fabricarea, 

prelucrarea, depozitarea, tratarea, transportul sau altă utilizare a unor astfel de substanțe. Materialele periculoase includ, dar nu se limitează 

la, substanțe chimice, substanțe componente, substanțe contaminante, poluanți, materiale, deșeuri, orice alte substanțe sau amestecuri 

cancerigene, corozive, ignifuge, radioactive, reactive, toxice sau substanțe sau amestecuri cu alte pericole asociate, indiferent dacă sunt în 

stare solidă, lichidă sau gazoasă. Materialele periculoase pot cauza Vătămarea corporală sau Îmbolnăvirea. „SSM”: înseamnă Sănătate, 

Securitate și Mediu. 

„Cerințe SSM și Mediu ”: înseamnă documentele și/sau cerințele (relevante pentru SSM și Mediu) care completează prezentele Condiții 

esențiale SSM și Mediu și cuprind obligațiile SSM și de Mediu specifice, incluse în general în Specificațiile tehnice ENEL și/sau într-un 

document care detaliază Condițiile particulare, anexat la Contract.  

Condiții esențiale SSM și Mediu: Termenii și condițiile generale cu relevanță pentru SSM și Mediu, conform prevederilor din alineatul 1 al 

prezentului document. 

„Incident”: un eveniment neplanificat și nedorit în care s-a produs sau s-ar putea produce o vătămare corporală sau o îmbolnăvire. De 

asemenea, incidentele sunt clasificate după cum urmează:  

o Accident 
o Prim ajutor 
o Incident potențial. 

„Vătămare corporală și boală”: un efect advers asupra stării fizice, psihice sau cognitive a unei persoane. Aceste efecte adverse includ 

îmbolnăvirea profesională, afecțiunile medicale și decesul. Termenul „vătămare corporală și boală” implică prezența unei vătămări sau a 

îmbolnăvirii, fie separat, fie în combinație. 

„Lege”: înseamnă toate legile, statutele, ordonanțele, codurile, regulile, ordinele, decretele, hotărârile, hotărârile de interdicție, permisele, 

licențele, autorizațiile oricărei Autorități guvernamentale constituite în mod legal, astfel cum acestea pot fi amendate, modificate sau abrogate. 

„Accident minor”: un Accident provocat de comportamentul neîndemânatic în cazul unor operații simple al persoanei accidentate, cu consecințe 

ușoare asupra victimei.  

 „Părțile”: înseamnă ENEL și contractanții/Subcontractanții, împreună. 
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„Personal”: înseamnă orice persoană care desfășoară activități legate de Contract care se află sub controlul Contractantului sau al 

Subcontractorului, indiferent de modul specific în care astfel de activități sunt reglementate prin lege (adică, angajații, persoanele fizice care 

lucrează în calitate de contractanți independenți, agenți, reprezentanți etc.). 

„Accident Relevant”: înseamnă toate celelalte Accidente, altele decât cele Minore.  

„Accident relevant”: Accident care cauzează prejudicii grave persoanei rănite și/sau care este relevant din punct de vedere industrial, din 
perspectiva potențialului de daune. Înseamnă toate celelalte accidente, altele decât cele minore. Accidentele relevante includ Accidentele 
fatale (FAT ACC), Accidentele cu consecințe ireversibile (LC ACC), Accidentele cu potențial ridicat (HPO ACC) și Alte accidente 
relevante (REL ACC):

o Accident cu consecințe ireversibile (LC ACC)  
o Accidente relevante cu consecințe ireversibile pentru o persoană.  

o O leziune cu Consecințe ireversibile reprezintă o vătămare permanentă care afectează în mod substanțial activitățile cotidiene 

ale unei persoane. În general este vorba de leziuni care provoacă probleme medicale pe termen lung, dizabilități permanente, o 

speranță de viață mai redusă și orice alte elemente care produc o schimbare în viața victimei. 

o Pentru o primă clasificare, orice accident care provoacă vătămările corporale descrise în Tabelul 1 poate fi clasificat ca Accident 

cu consecințe ireversibile. Trebuie observat că Tabelul 1 nu este exhaustiv și că trebuie efectuate evaluări specifice în fiecare 

caz, conform descrierii de mai sus.  

o TABELUL 1 - Exemple de vătămări corporale cu consecințe ireversibile

Vătămarea corporală Exemplu de vătămare

Vătămări la coloana vertebrală și 
dorsale 

 Reducerea mobilității 
 Reducerea permanentă a sensibilității

Paralizie  Paralizie de orice grad 

Amputări 
 Pierderi de membre 
 Pierdere unei mâini / a labei piciorului 

Arsuri grave 
 Arsuri de gradul doi și trei cu consecințe permanente asupra funcționării normale a 

organelor sau asupra aspectului victimei (impact asupra vieții sociale a persoanei)

Pierderea sau reducerea 
permanentă a simțurilor 

 Pierderea/reducerea vederii 
 Pierderea/reducerea auzului 
 Pierderea/reducerea altor simțuri 

Vătămări cerebrale și craniene 
 Probleme cognitive, de memorie sau mobilitate permanente 
 Deformarea feței sau cicatrici permanente pe față 

Vătămări permanente la nivelul 
organelor interne 

Orice vătămări permanente la nivelul organelor interne 

o Accident fatal (FAT ACC): Un accident relevant care a cauzat decesul unei persoane 3. 

o Accidente cu potențial ridicat (HPO ACC): un Accident relevant a cărui dinamică ar fi putut duce la un Accident cu consecințe 
ireversibile sau la un Accident Fatal. 

o Alte Accidente relevante (REL ACC): Toate accidentele relevante care nu pot fi clasificate drept Accidente fatale, Accidente cu 
consecințe ireversibile sau Accidente cu potențial ridicat. 

Un Incident de securitate și o Observație privind securitatea sunt clasificate ca având un Potențial ridicat dacă dinamica acestora ar fi putut 

duce la un Accidente cu consecințe ireversibile sau la un Accident Fatal.  

SSM din Tabelul 2 trebuie considerate ca având un Potențial ridicat. Tabelul 2 nu trebuie considerat ca exhaustiv sau suficient. Este necesară 

o evaluare specifică de la caz la caz. 

o TABELUL 2 - Exemple de dinamică pentru clasificarea Incidentelor de securitate și Observațiilor HPO  

3 Dacă există o legătură de cauzalitate între decesul victimei și accident, accidentul este clasificat ca Fatal, chiar dacă decesul survine la 180 
de la accident. 
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Tipologie
(tipul/sub-tipul)

Descrierea dinamicii 

Cădere de la înălțime 
Căderea liberă prin orificii, Căderea de pe scări, Căderea de pe schele și platforme 
temporare, Căderea în pante/șanțuri, Căderea de pe structuri, macarale etc., Căderea în 
râuri, lacuri, canale etc., cu o diferență de înălțime de doi metri 

Obiecte în cădere 

Căderea obiectelor (echipamente, materiale, scule sau moloz) cu o energie care poate 
cauza vătămări semnificative persoanelor, în timpul ridicării sau deplasării sau al altor 
activități, în general obiecte care cad de sus (chiar dacă nu există activități în curs), la un 
loc de muncă sau în spațiile învecinate. Spațiile adiacente includ o cărare de uz public, 
un drum, un scuar sau o curte a unei locuințe sau al unei alte clădiri vecine unui loc de 
muncă. 

Prindere 

Prindere în unelte de mână, Prindere în mecanisme ale utilajelor, Prindere în obiecte, 
Prindere în mecanisme mobile,  
Prindere provocată de utilizarea vehiculelor grele (răsturnare și descărcare). 
Prinderile pot fi cauzate și de desprinderea unor accesorii permanente, desprinderea 
pereților/pantelor, prăbușirea pereților/pantelor, prăbușirea șanțurilor și galeriilor, care pot 
avea drept consecință o amputare sau mai grav

Contacte termice 
Contactul cu fluide sau cu substanțe fierbinți/reci sau contactul cu surse de căldură/frig, 
cu materiale aruncate fierbinți/reci sau contactul cu suprafețe fierbinți/reci a căror energie 
poate provoca vătămări însemnate

Agenți chimici 
Contactul cu/ ori expunerea la produse chimice nocive, în funcție de tip sau de 
concentrație  

Explozie Expunerea le efectul direct al exploziilor. 

Electric 
Contact direct, Contact indirect, Descărcare electrică (inductivă/capacitivă) sau arc 
electric 

Spațiile închise 

Accidente/incidente petrecute în spații închise cu nivel scăzut de oxigen, cu risc de 
mișcări neprevăzute ale pieselor sau utilajelor cauzate de inundații sau de fluide, lucrări 
sub apă, în atmosfere inflamabile (cu risc de incendiu sau de explozie) sau în atmosfere 
toxice

Radiații ionizante 
Expunerea la orice tip de particule sau unde electromagnetice purtătoare de suficientă 
energie pentru a ioniza atomii sau a le lua din electroni 

„Observație privind securitatea”: înseamnă un comportament sau o situație în legătură cu care nu s-a produs niciun incident, dar care ar putea 

contribui la producerea unui Incident. 

Observațiile privind securitatea sunt clasificate în funcție de dinamica acestora/prejudiciul potențial, pentru implementarea eficientă a unor 

măsuri de ameliorare, menite să sporească siguranța ocupațională. Conform principiului enunțat anterior, Observațiile privind securitatea sunt 

clasificate după cum urmează: 

 Observații privind securitatea cu potențial ridicat (HPO SO): O Observație privind securitatea a cărei dinamică ar fi putut duce la un 
Accident cu consecințe ireversibile sau la un Accident Fatal. 

 Alte Observații privind securitatea: Toate Observațiile privind securitatea care nu sunt clasificate ca Observație privind securitatea 
cu potențial ridicat. 

„Eveniment de securitate evitat la limită”: înseamnă un incident neprevăzut care nu a condus la accidentare sau îmbolnăvire, dar ar fi putut 

avea o asemenea consecință. Incidentele evitate la limită sunt clasificate în funcție de dinamica acestora/prejudiciul potențial, pentru 

implementarea eficientă a unor măsuri de ameliorare, menite să sporească siguranța ocupațională. 

Conform principiului enunțat anterior, Incidentele evitate la limită sunt clasificate după cum urmează: 

 Incidente evitate la limită cu potențial ridicat (HPO NM): un Incident evitat la limită a cărui dinamică ar fi putut duce la un Accident 
cu consecințe ireversibile sau la un Accident Fatal. 

 Alte Incidente evitate la limită: Toate Incidentele evitate la limită neclasificate ca Incidente evitate la limită cu potențial ridicat. 

„Oprirea lucrului”: înseamnă un eveniment în care a fost aplicată politica ENEL privind „Oprirea lucrului” sau o politică echivalentă. 

„Subcontract”: înseamnă un contract prin care Contractantul încredințează executarea serviciilor contractuale către terți. 

„Subcontractor”: înseamnă persoana fizică sau juridică sau un grup de astfel de persoane, cu care Contractantul semnează Subcontracte de 

lucrări și/sau prestări servicii și/sau bunuri, executate la un Punct de lucru. 
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„Indice SPM” înseamnă indicele de Management al performanței furnizorilor utilizat de Enel Achiziționare. 

„Procesul de calificare al furnizorilor”: înseamnă procesul de achiziții, se bazează pe furnizori calificați pentru lucrări, bunuri și servicii, capabili 

să asigure niveluri adecvate de fiabilitate, calitate și competență (corespunzătoare abilităților, cunoștințelor și experienței adecvate). 

„Sistemul de calificare a furnizorilor”: înseamnă sistemul Enel pentru selectarea și evaluarea furnizorilor care are ca scop deținerea de 

contractanți capabili să asigure niveluri adecvate de fiabilitate, calitate și competență (corespunzătoare abilităților, cunoștințelor și experienței 

adecvate). 

„Punct de lucru”: înseamnă orice locație, birou, loc de muncă, spațiu sau zonă, cu caracter temporar sau permanent, unde urmează să fie 

executată sau a fost executată o lucrare, o livrare de componente, echipamente sau materiale sau o prestație de servicii de către Contractant 

în numele ENEL. 

4 LIMBA 

Versiunea originală a prezentelor Condiții SSM și Mediu în limba engleză, cu excepția cazului în care Părțile convin altfel prin Contract. În 

cazul conflictelor dintre versiunea originală și traducerile în alte limbi, versiunea originală va prevala. 

5 OBLIGAȚIE GENERALĂ PRIVIND DREPTUL MUNCII, SĂNĂTATEA, SECURITATEA ȘI MEDIUL  

5.1 GARANȚIILE ȘI DECLARAȚIILE SSM ALE CONTRACTANTULUI 

Contractantul declară și garantează următoarele: 

a) informațiile furnizate de acesta pentru a se califica în calitate de furnizor ENEL și pentru a încheia Contractul, incluzând, cu precădere, 

informațiile referitoare la performanța și calificările SSM și Mediu, sunt adevărate și corecte la momentul transmiterii acestora și nu au 

existat modificări semnificative care au făcut ca aceste informații să fie în mod substanțial incorecte sau false 

b) a implementat sau va implementa, înainte de începerea activităților contractuale, sisteme, proceduri și practici adecvate de 

management și Personal calificat în mod corespunzător pentru a se asigura că își poate îndeplini obligațiile SSM în baza Contractului. 

5.2 OBLIGAȚII SSM 

5.2.1 Contractantul se angajează să își îndeplinească obligațiile care decurg din Contract astfel încât să asigure un Punct de lucru ENEL 

sănătos și sigur pentru Personalul său, Personalul ENEL și terți și pentru a evita deteriorarea mediului și, în acest scop, Contractantul se 

angajează: 

a) să respecte Legea aplicabilă în domeniul asigurărilor sociale sau asigurării de despăgubire a angajaților, sănătății și siguranței în 

muncă și protecției mediului; 

b) să obțină toate autorizațiile SSM și Mediu aferente Contractului; 

c) să respecte prezentele Condiții esențiale SSM și Mediu, Cerințele SSM și Mediu și alte obligații SSM și Mediu prevăzute în Contract; 

d) să respecte toate normele de sănătate, securitate și protecția mediului pentru fiecare Punct de lucru, inclusiv planurile de urgență; 

e) să se asigure că s-a comunicat în mod corespunzător Personalului său, că acesta a fost instruit și că aplică normele de sănătate, 

securitate și mediu aplicabile acestor Puncte de lucru; 

f) înainte de a efectua orice activități în temeiul Contractului, precum și în fazele pregătitoare și de deplasare, luați în considerare toate 

riscurile pentru sănătate, securitate și mediu legate de activitățile menționate, inclusiv riscul general: care ar putea provoca Incidente 

cum ar fi impactul cu obiecte, tăieturi, căderi, accidente ergonomice (mișcări stângace sau încordări), contaminare, scurgere, incendiu, 

precum și agresiuni ale animalelor, accidente atmosferice (fulgere, inundații...), insolații sau alte incidente similare; 

g) să respecte bunele practici din domeniu, luând în considerare principiile stabilite în Politicile adoptate de ENEL, și anume „Declarația 

de angajament privind sănătatea și securitatea”, „Politica legată de întreruperea lucrului” și „Politica de Mediu” aplicate de ENEL; 

h) să furnizeze, la cerere, toată documentația care să ateste conformitatea cu Legea SSM aplicabilă, inclusiv - dar fără a se limita la - 

obținerea autorizațiilor și respectarea limitelor descrise în prezentul, dacă este cazul;  

i) să furnizeze informații relevante cu privire la activitățile acoperite de Contract, să contribuie la calcularea de către ENEL a amprentei 

de carbon, a indicelui de economie circulară sau a oricăror altor indici referitori la Sistemul de Management al Mediului, dacă este 

necesar în funcție de relevanța activităților; și 

j) să notifice Incidentele și Evenimentele de mediu legate de mobilizarea la un Punct de lucru ENEL sau în cadrul sau între Punctele de 

lucru ENEL, indiferent de persoana afectată (indiferent dacă este vorba despre Personalul Contractantului, al ENEL sau al terților) și 
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să furnizeze toate informațiile și detaliile solicitate de ENEL în legătură cu Incidentul, Evenimentele de mediu sau Observație privind 

securitatea. 

5.2.2 În cazul unei discrepanțe între oricare dintre obligațiile din Secțiunea 5.2.1, Contractantul va executa Contractul într-o manieră care 

maximizează protecția sănătății, securității și mediului și poate consulta ENEL în cazul oricăror dubii referitoare la executarea Contractului în 

acest mod. 

5.2.3 Fără a aduce atingere nivelului de implicare al ENEL în probleme de sănătate, securitate și mediu, Contractantul rămâne responsabil 

pentru orice daună asupra sănătății, securității și/sau mediului provocată acesta, de Personalul său sau din vina subcontractanților săi sau ca 

urmare a încălcării Contractului. 

5.2.4 Contractantul se va asigura că întreg Personalul său dispune de un document de identificare personală corespunzătoare, care 

identifică faptul că persoana face parte din Personalul dedicat activităților desfășurate la un Punct de lucru ENEL. Chiar dacă intrarea în 

Punctul de lucru este controlată de ENEL, Contractantul va efectua un control propriu pentru a identifica Personalul său care intră în Punctul 

de lucru ENEL. 

5.2.5 În timpul mobilizării la un Punct de lucru Enel sau în interiorul sau între Punctele de lucru ENEL, Personalul Contractantului trebuie să 

respecte întotdeauna codul rutier aplicabil, să utilizeze centurile de siguranță (sau căștile, în cazul bicicletelor sau motocicletelor) și să conducă 

în siguranță. Orice șofer va avea orice calificare superioară cerută ca urmare a evaluării riscurilor sau impusă de Lege.  5.2.6 Se 

interzice în toate Punctele de lucru ENEL fumatul (cu excepția locurilor de fumat special amenajate).  

5.2.7 Se interzice în Punctele de lucru ENEL: 

a. să dețină sau să utilizeze arme de foc sau muniție pentru arme de foc (cu excepția personalului de securitate special desemnat și 

autorizat în mod corespunzător), 

b. să consume sau să se afle sub influența alcoolului, narcoticelor sau substanțelor psihotrope ilegale, 

c. să consume medicație cu sau fără prescripție, care poate interfera cu executarea în siguranță a activității sale, 

d. să se angajeze în perturbări cum ar fi luptele, distrugerea ilegală a proprietății etc. 

5.2.8 În Punctele de lucru ENEL, Contractantul va coopera pentru va coopera pentru demobilizarea Personalului său care se constată că 

încalcă punctele (a), (b),  (c) sau (d) din prezenta Secțiune 5.2.7. 

6 MATERIALE PERICULOASE 

6,1 Contractantul va furniza și utiliza (dacă este prevăzut în Contract) Materiale periculoase ambalate și etichetate în mod corespunzător 

astfel încât produsul conținut și riscurile pentru Personal și pentru mediul înconjurător să fie identificate în mod clar. 

6,2 Ambalarea și etichetarea trebuie să stipuleze informații pentru descărcarea, depozitarea și manipularea în condiții de siguranță. Toate 

Materialele periculoase vor fi însoțite de fișe tehnice de securitate (FTSM). FTSM, furnizate în limba locală, vor include utilizările preconizate, 

limitările sau prescripțiile referitoare la depozitare (dacă există), măsurile de atenuare a riscurilor și instrucțiunile de evacuare, conform Legii.  

. 

6.3 Contractantul va minimiza utilizarea Materialelor periculoase și își va desfășura activitățile și va determina Subcontractanții să își 

desfășoare activitățile în modul proiectat pentru a preveni poluarea mediului sau orice altă eliberare a Substanțelor periculoase. Contractantul 

va acredita absența azbestului, a uleiurilor care conțin PCB și absența CFC, HCFC, a halonilor, substanțelor cu restricții de comercializare, în 

echipamentul furnizat.  

6.4 Contractantul va transmite în prealabil către ENEL o listă a tuturor Materialelor periculoase care vor fi aduse la Punctul de lucru ENEL. 

Enel își rezervă dreptul de a aproba sau de a respinge o astfel de listă de Materiale periculoase. În cazul unei respingeri, Contractantului și 

Subcontractanților li se interzice să utilizeze astfel de Materiale periculoase. 

7 PROTECȚIA MEDIULUI 

7.1 Contractantul se obligă, ori de câte ori acest lucru este posibil și în condiții de achiziție similare, să furnizeze Echipamente sau materiale 

cu etichetă ecologică și cele cu eficiență energetică ridicată, cu o durată de viață mai mare care implică costuri mai mici și o posibilitate mai 

mică de generare a deșeurilor ca urmare a expirării duratei de viață și costuri finale reduse cu privire la gestionarea deșeurilor. Echipamentele 

și materialele furnizate de Contractant vor proteja calitatea mediului înconjurător. 

7.2 Contractantul va respecta toate prevederile privind transportul de produse/materiale în conformitate cu Legea aplicabilă, furnizând 

prompt, la cererea ENEL, o copie a tuturor documentelor și autorizațiilor. 
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7.3 La cererea ENEL, Contractantul va comunica o estimare a cantităților prevăzute de deșeuri generate de ambalarea bunurilor. 

7.4 În cazul furnizării de EEE, baterii, ambalaje sau alte produse care fac obiectul unor reglementări SSM specifice, Contractantul va 

demonstra respectarea tuturor obligațiilor impuse prin lege. Cu precădere, în cazul în care Contractul solicită furnizarea de EEE sau baterii, 

Furnizorul va respecta Legea locală și în legătură cu gestionarea la finalul duratei de viață, inclusiv (dacă este cazul): 

o va demonstra că a aderat la un sistem colectiv de reciclare la încheierea duratei de viață recunoscut și valabil pentru Țara în care 

vor fi instalate EEE sau bateriile; 

o va demonstra că este înregistrat în Registrul Național al producătorilor de EEE sau baterii din Țara în care va fi instalat 

echipamentul; 

o va marca EEE cu simbolul corespunzător (conform standardelor locale). 

7.5 În cazul unei țări fără o Lege specifică cu privire la sistemul de recuperare a EEE, ENEL, de comun acord cu Contractantul, va stabili 

modul de acțiune pentru fiecare caz în parte.  

8 CONSECINȚELE ÎNCĂLCĂRILOR PRIVIND CERINȚELE DE SĂNĂTATE, SECURITATE ȘI MEDIU 

8.1 MĂSURI DE REMEDIERE PENTRU ÎNCĂLCAREA NORMELOR PRIVIND PROTECȚIA SĂNĂTĂȚII ȘI 
SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ 

8.1.1 În cazul în care Contractantul încalcă o obligație de protecție a Sănătății și a Securității în Muncă, stipulată prin Lege sau prin Contract, 

Contractantul va despăgubi ENEL pentru orice pierdere sau cheltuială înregistrată de ENEL ca urmare a: 

a) oricărui Accident; și/sau; 

b) oricărei pretenții sau proces înaintat de persoanele sau entitățile afectate de Accidente; și/sau 

c) oricărei amenzi, penalități sau sancțiuni impuse de către o autoritate pentru ENEL ca urmare a Incidentului. 

8.1.2 În cazul în care Contractantul încalcă o obligație privind protecția Sănătății și Securității în Muncă, ENEL, la propria discreție și în 
măsura în care nu contravine Legii aplicabile, poate: 

a) să suspende, parțial sau total, executarea Contractului sau o anumită activitate (în funcție de încălcarea SSM) pentru un număr de 

zile care corespunde gravității încălcării - sau până la verificarea oricăror ajustări sau acțiuni corective întreprinse pentru a soluționa 

încălcarea - fără ca acest lucru să ofere Contractantului dreptul de a prelungi termenul limită pentru încheierea lucrărilorsau plata sau 

de compensații de orice fel și/sau 

b) în cazul unei încălcări sau ori de câte ori comportamentul Personalului reprezintă un risc pentru integritatea sa sau a terților, ENEL va 

solicita Contractantului să procedeze la eliminarea sa imediată din Punctul de lucru ENEL, iar Contractantul va asigura înlocuirea sa 

și/sau 

c) să suspende plata sumelor datorate Contractantului, în limita a 10% din valoarea sumelor cumulate la data încălcării SSM, până când 

Contractantul implementează măsurile de remediere și/sau 

d) în cazul unui Accident fatal/cu consecințe ireversibile, să suspende Contractantul și/sau Subcontractanții săi și/sau Afiliații 

Contractantului din Sistemul de calificare sau  

e) în cazul unui Accident fatal/cu consecințe ireversibile, să rezilieze imediat Contractul după notificarea scrisă a Enel, fără despăgubire, 

alte formalități prealabile sau intervenția instanței, arbitraj sau orice altă procedură și fără prejudicierea dreptului Enel de a-i imputa 

daune.  

8.2 MĂSURI DE REMEDIERE PENTRU ÎNCĂLCAREA NORMELOR PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI 

8.2.1 În cazul în care Contractantul încalcă o obligație de Protecție a mediului stipulată prin Lege sau prin Contract, acesta va despăgubi 

ENEL pentru orice pierdere sau cheltuială înregistrată de ENEL ca urmare a: 

a) oricărui Eveniment de mediu și/sau 

b) oricărei pretenții sau proces înaintat de persoanele sau entitățile afectate de Evenimentul de mediu și/sau,  

c) oricărei amenzi, penalități sau sancțiuni impuse de către o autoritate pentru ENEL ca urmare a Evenimentului de mediu. 

8.2.2  În cazul în care Contractantul încalcă o obligație privind protecția Mediului, stipulată prin Lege sau prin Contract, ENEL, la propria 

discreție și în măsura în care acest lucru nu contravine Legii aplicabile, poate: 
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a) să suspende, pentru un număr de zile care corespund gravității încălcării - sau până la verificarea oricăror ajustări sau acțiuni corective 

întreprinse pentru a soluționa încălcarea - executarea oricăror lucrări contractuale sau a unei anumite activități (în funcție de încălcarea 

de Mediu) fără ca acest lucru să ofere Contractantului dreptul de a prelungi termenul limită pentru încheierea lucrărilor sau plata sau 

de compensații de orice fel și/sau 

b) să suspende plata sumelor datorate Contractantului, în limita a 10% din valoarea sumelor cumulate la data încălcării unei obligații de 

mediu, până când Contractantul implementează modificări la sistemul propriu de gestionare a mediului impus de ENEL și/sau 

c) să suspende Contractantul și/sau Subcontractanții săi și/sau Afiliații Contractantului din Sistemul de calificare; 


